ПЛАН – СМЕТКА за 2021 г.
1. РАЗХОДИ
За разходите, необходими за дейностите, според чл.
66, от ЗМДТ, при очаквани приход от такса смет за 2021г. – 974 000 лв.
Чл. 66, ал.1, от ЗМДТ Дейностите по предоставяне на услугите по чл. 62
включват:
Чл. 66, ал. 1, т. 1 от ЗМДТ събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до
инсталации и съоръжения за третирането им, както и осигуряване на съдове за
събиране на битовите отпадъци, с изключение на разделното събиране,
предварителното съхраняване и транспортирането на битовите отпадъци, попадащи в
управлението на масово разпространени отпадъци по Закона за управление на
отпадъците - за услугата по чл. 62, т. 1;
Общо: 284 000лв.
Закупуване на нови контейнери тип „Бобър” – 1100л. с приблизителна единична
цена – 560лв.
Общо: 28 000лв.
Чл .66, ал. 1,т. 2 от ЗМДТ
третиране на битови отпадъци, необхванати в
управлението на масово разпространените отпадъци, както и проучване, проектиране,
изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови
отпадъци
и/или други инсталации или съоръжения за оползотворяване и/или
обезвреждане на битови отпадъци - за услугата по чл. 62, т. 2;
Обезвреждане на битови отпадъци на регионално депо за неопасни отпадъци – Горна
Малина:
140 000лв.
Отчисления по чл. 60 от Закона за управление на отпадъците (Наредба № 7)
22 000лв.
Отчисления по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците (Наредба № 7)
328 000лв.
Общо: 774 000 лв.
Чл. 66, ал. 1,т., 3 от ЗМДТ поддържане на чистотата на уличните платна, площадите,
алеите, парковите и другите територии от населените места и селищните образувания в
общината, предназначени за обществено ползване - за услугата по чл. 62, т. 3.
Общо: 200 000 лв.
Обща сума за всички пера:

974 000 лв.

2. ПРИХОДИ
При определяне на размера на такса „Битови отпадъци” за 2021г. се извърши
анализ на размера на таксата по данъчнозадължени лица, с цел да се определи такса,
която покрива в пълен размер разходите по предоставяне на услугата.

Облога за физически и юридически лица за 2020г. общо е представен в следната
таблица:
№
1

Недобори от ФЛ
към м.12.2020г.
206770

Облог ФЛ

Облог ЮЛ

230830

436840

Недобори от ЮЛ
към м.12.2020г.
290000

Всичко
1164440

След направен анализ на събираемостта за 2020г. на такса „Битови отпадъци”,
към 31.12.2020г. се очаква прогнозно да бъдат събрани следните суми:
№
1

Недобори от ФЛ
47000

Събран облог ФЛ
150000

Изготвил:
/инж.Ст.Дончева/
Съгласувал:
/Н.Маслева – Гл. счетоводител/

Събран облог ЮЛ
380000

Недобори от ЮЛ
30000

Всичко
607000

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА КЪМ ПЛАН – СМЕТКА
за 2021 година
Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други
инсталации и съоръжения за обезвреждането им по населени места:
Горна Малина, Негушево, Саранци, Чеканчево, Макоцево, Долна Малина,
Априлово, Гайтанево, Долно Камарци, Стъргел, Горно Камарци, Белопопци, Байлово и
Осойца.
4000тона Х 71,00лв.= 284 000,00лв. с ДДС
284 000лв.
Обезвреждане на битови отпадъци на регионално депо за неопасни отпадъци – Горна
Малина:
140 000лв.
4000тона Х 35,00лв.= 140 000,00лв. с ДДС
Сумата включва заплати и осигуровки на общия работник, кантарджията, багеристта и
шофьора на камион Volvo, както и масла и гориво за багера и камиона.
В раздел IV Финансиране на обезвреждането на отпадъци чрез депониране към Закона
за управление на отпадъците /ЗУО/ в сила от 13.07.2012г. в който са регламентирани
ангажиментите на собствениците и операторите на депа да правят месечни отчисления
в банкова сметка за чужди средства на съответната РИОСВ, на чиято територия се
намира депото.
отчисления по чл. 60 ал.2 от Закона за управление на отпадъците (Наредба №7 от
2013г.)
Ро=Нр/Кд
Нр= 48 085,9м2X 22 лв./м2 = 1 057 889,80лв.
Ро= 1 057 889,80лв./192 344т.= 5,50лв./тон Х 4000тона= 22 000,00лв.
22 000лв.
отчисления по чл.64, ал.1 от Закона за управление на отпадъците (Наредба №7 от
2013г.)
за 2013г. e 15,00лв./т.
за 2014г. е 22,00лв./т.
за 2015г. е 28,00лв./т.
за 2016г. е 36,00лв./т.
за 2017г. е 40,00лв./т.

за 2018г. е 45,00лв./т.
за 2019г. е 57,00лв./т.
за 2020г. е 69,00лв./т.
за 2021г. е 82,00лв./т. (вместо заложените 95,00лв./тон) Х 4000тона= 328 000,00лв.
490 000лв.
774 000лв.
Поддържане на чистотата и почистване на уличните платна, площадите, алеите,
парковите и другите територии включително и от сняг в населените места и селищните
образувания в общината, предназначени за обществено ползване - за услугата по чл. 62,
т. 3.
200 000 лв.
В сумата са включени заплати и осигуровки на 20 работници, назначени към
кметствата в населените места на общината, масла и гориво за косачки за косене на
зелени площи.

